GEMEENTE GRIMBERGEN
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
BESLUITENLIJST
Besloten vergadering van maandag 14 oktober 2019
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William DE BOECK, Anne-Laure MOULIGNEAUX, schepenen
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Verontschuldigd:

/

Afwezig:

/

GOEDKEUREN NOTULEN
1. Goedkeuring van de notulen van het vorige college
Het schepencollege keurt de notulen van de vergadering van 7 oktober 2019 goed.
POLITIE
2. Lokale politie - Goedkeuring bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 513 tot 516.
3. Lokale politie - Goedkeuring bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 517 tot 517.
4. Kennisname melding Vlaamse Ombudsdienst
Het schepencollege neemt kennis van de e-mail van 9 oktober 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst.
FINANCIËN
5.

Kennisgeving te betalen wedden, vergoedingen en toelagen aan de lokale politie uitbetaald in de maand
september 2019
Het schepencollege neemt kennis van de wedden en het aantal vergoedingen uitbetaald in de maand
september 2019 aan de leden van de lokale politie.
POLITIEKE ORGANISATIE
SCHRIFTELIJKE VRAGEN
6. Kennisname antwoordbrieven m.b.t. schriftelijke vragen ingediend door de raadsleden
Het schepencollege neemt kennis van antwoordbrief geformuleerd op de schriftelijke vraag met nummer
29/2019 zoals heden op deze vergadering voorgelegd, en keurt deze goed.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
7.

Opdrachthoudende vereniging Infrax West - Algemene vergadering in buitengewone zitting 9 december
2019 - Kennisname agendapunten - Goedkeuring statutenwijziging - Vaststelling van het mandaat van de
gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:
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kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de algemene vergadering van 9
december 2019 van de opdrachthoudende vereniging Infrax West;
de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.

8.

Definitieve goedkeuring van de oprichting van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst in de
Brabantse Kouters "Projectvereniging Brabantse Kouters West" - Goedkeuring van de ontwerpstatuten
en het huishoudelijk reglement
Het schepencollege gaat definitief akkoord met de opstart van en deelname aan een intergemeentelijke
onroerend erfgoeddienst zijnde de "Projectvereniging Brabantse Kouters West" en keurt de ontwerpstatuten
alsook het ontwerp huishoudelijk reglement goed.
Het schepencollege legt deze beslissing ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
9.

Projectvereniging Brabantse Kouters West - Aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend
stemgerechtigd lid in de raad van bestuur - Aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend lid
met raadgevende stem
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:
 de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend stemgerechtigd lid in de raad van bestuur
van de projectvereniging Brabantse Kouters West;
 de aanduiding van een effectief en een plaatsvervangend lid met raadgevende stem in de raad van
bestuur van de projectvereniging Brabantse Kouters West.
10. Opdrachthoudende vereniging Fluvius - Bijzondere algemene vergadering van 10 december 2019 Kennisname agendapunten - Vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger
Het schepencollege legt de volgende punten ter beraadslaging voor aan de gemeenteraad:
 kennisname van de agendapunten met toelichtingsnota's voor de bijzondere algemene vergadering
van 10 decmeber 2019 van de opdrachthoudende vereniging Fluvius;
 de vaststelling van het mandaat van de aangeduide gemeentelijke vertegenwoordiger met
betrekking tot de te behandelen agendapunten.
INTERNE ORGANISATIE
11. Agenda gemeenteraad van 24 oktober 2019
Het schepencollege vraagt aan de voorzitter van de gemeenteraad om de gemeenteraad samen te roepen
voor een vergadering op 24 oktober 2019 ter behandeling van de agenda toegevoegd als bijlage bij het
besluit.
PERSONEEL
W er vingenSelect ie

12. Aanvraag opleidingsstage Hoger Redder door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding
Er wordt toestemming verleend aan twee cursisten bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding om een stage te presteren in het gemeentelijk zwembad Pierebad.
W eddeenanderevergoed
ingen

13. Vaststelling toeslag voor nachtprestaties
Het schepencollege stelt de toeslagen voor nachtprestaties voor de maand september 2019 vast.
14. Vaststelling toeslag voor prestaties op zon- en feestdagen
Het schepencollege stelt de toeslagen voor prestaties op zon- en feestdagen voor de maand september 2019
vast.
15. Vaststelling prestaties permanentiedienst
Het schepencollege stelt de uren voor de permanentiedienst die aanleiding geven tot uitbetaling vast.
16. Vaststelling prestaties permanentiedienst (KB 16/02/2006 verzekeren continuïteit ikv opdracht
burgemeester nood en interventieplannen)
Het schepencollege stelt de uren voor de permanentiedienst die aanleiding geven tot uitbetaling vast.
17. Vaststelling toeslag voor zaterdagprestaties
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Het schepencollege stelt de toeslagen voor zaterdagprestaties voor de maand september 2019 vast.
18. Premie ter aanmoediging van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer: derde kwartaal 2019
Het schepencollege stelt de uit te betalen fietsvergoedingen voor het derde kwartaal 2019 aan het
gemeentepersoneel vast.
19. Basisonderwijs - Premie ter aanmoediging van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer: derde kwartaal
2019
Het schepencollege stelt de uit te betalen fietsvergoedingen voor het derde kwartaal 20 19 aan het
onderwijzend personeel vast.
20. xxx - uittredend mandataris - Kennisname uitbetaling uittredingsvergoeding september 2019
Het schepencollege neemt kennis van de door de uittredend mandataris ingediende verklaring op erewoord
en beslist over de uitbetaling van de uittredingsvergoeding.
WELZIJN EN PREVENTIE
21. Brandpreventieverslag: voorschriften bij controle van brandveiligheid van Oxfam winkel + appartement,
gelegen Villegas de Clercampstraat 12 te 1853 Grimbergen
Het schepencollege neemt kennis van het negatief brandweerverslag van 25/06/2019 van de winkel +
appartement, gelegen Villegas de Clercampstraat 12 te 1853 Grimbergen. Het schepencollege beslist om een
schattingsverslag op te maken en de procedure tot openbare verkoop op te starten via een
gemeenteraadsbeslissing.
VERZEKERINGEN
Schade- enarbeidsongevalen

22. Brandpolis nr. 38.152.723 – Schadegeval stormschade van 10 maart 2019 Ter Wilgen - Akkoordverklaring
proces-verbaal van minnelijke schaderaming
Het schepencollege gaat akkoord met het proces -verbaal van minnelijke schaderaming vanwege de
stormschade aan het dak van de voetbal - en tennisclub Ter Wilgen van 10 maart 2019.
FINANCIËN
BESTELBONS
23. Gemeente - Bestelbons
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
bestelbons goed wat het exploitatiebudget 2019 betreft: van nummer 2141 tot 2211.
Het schepencollege gunt de opdrachten zoals opgenomen in het register ad hoc en keurt de volgende
definitieve vastleggingen goed wat het investeringsbudget 2019 betreft: van nummer 2212 tot 2214.
VERVANGENDE NOTA
24. Gemeente - Vervangende nota bij gebrek aan bestelbons 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
25. Gemeente - Vervangende nota bij kredietoverschrijding 2019
Het schepencollege bevestigt dat goederen, leveringen en diensten met zijn instemming besteld werden.
KERKBESTUREN
26. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Amandus (Strombeek-Bever).
Aanpassing van het financieel meerjarenplan 2014-2019 - Kennisneming (uitgesteld van vorige week)
Het schepencollege aanvaardt voor kennisneming de wijziging aan het financieel meerjarenplan 2014-2019,
vastgesteld op 4 juli 2019 door de kerkraad Sint-Amandus (Strombeek-Bever) en plaatst deze voor
goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.
27. Administratief toezicht op de kerkbesturen. Bestuur van de eredienst Sint-Amandus (Strombeek-Bever).
Budgetwijziging 2019 - Kennisneming (verdaagd van vorige week)
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Het schepencollege aanvaardt voor kennisneming de budgetwijziging 2019 van de kerkraad Sint-Amandus
(Strombeek-Bever), vastgesteld op 4 juli 2019 en plaatst deze voor akteneming op de agenda van de
gemeenteraad.
28. Kennisgeving notulen 18 september 2019 van het Centraal kerkbestuur te Grimbergen
Het schepencollege neemt akte van de notulen van 18 september 2019 van het Centraal kerkbestuur te
Grimbergen.
GRONDGEBIED EN RUIMTE
29. Verzenden van een brief aan de eigenaars van grond langsheen de Veldkantstraat
Het schepencollege beslist om een brief te sturen naar de eigenaars van de gronden langsheen de
Veldkantstraat.
30. Aanstellen van een afkoppelingsdeskundige voor de afkoppelingswerken in de Acaciala an en
Hazelaarlaan - Goedkeuring gunning
Het schepencollege gunt de opdracht "Aanstellen van een afkoppelingsdeskundige voor de
afkoppelingswerken in de Acacialaan en Hazelaarlaan".
31. Deelname Dag van de Trage Weg 2019
Het schepencollege beslist om deel te nemen aan de Dag van de Trage weg 2019.
32. Aanleg Fietssnelweg op Westvaartdijk (N260) - inrichting werfzone
Het schepencollege gaat akkoord met het plaatsen van werfkeet in de vergunde werfzone naast
Westvaartdijk 73, tot einde der werken.
GEBOUWEN
33. Gebouw Prinsenhof: Kennisname stand van zaken en plan van aanpak. Trajectbegeleiding bij de
nieuwbouw met een ondergrondse parking als huisvesting voor de dienstverlenende kerntaken van
gemeente en OCMW aan de burger. Goedkeuring lastvoorwaarden met /raming, gunn ingswijze en uit te
nodigen firma's.
Het schepencollege neemt kennis over de stand van zaken, het plan van aanpak van het gebouw Prinsenhof
en de visie om de site rond het gemeentehuis en de dienstverlening te herontwikkelen naar een moderne
organisatie en gaat akkoord met het bestek voor de opdracht "Trajectbegeleiding bij de nieuwbouw met een
ondergrondse parking als huisvesting voor de dienstverlenende kerntaken van gemeente en OCMW aan de
burger", die zal gegund worden bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
WEGEN
Rioler ing

34. Aanvraag rioolaansluiting - problematiek omtrent het gerealiseerde rioleringssysteem op privédomein
met een niet conform Vlario-attest.
Het schepencollege besliste op 14 oktober 2019 over het aansl uiten van een woning, die afwijkt van de
algemene voorschriften, op het rioleringsstelsel. De woning zal binnen enkele jaren conform de wetgeving
zijn na aanleg van een gescheiden stelsel.
WONEN
Om gevings vergunn
ing

35. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het bouwen van
een garage - Tommenmolenstraat 17, 1850 Grimbergen – advies binnen beroepsprocedure OMV/70/19
Het schepencollege geeft in het kader van een beroepsprocedure een ongunstig advies over de aanvraag tot
omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage op een terrein gelegen Tommenmolenstraat 17 in
1850 Grimbergen, met als kad. nr(s). afdeling 2 sectie E nrs. 121E, 123C, 125E en 126K.
36. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het
regulariseren van een carport en het uitbreiden van de terrasverharding - Veldkantstraat 186, 1850
Grimbergen − OMV/174/19
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Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019072645 - OMV/174/19)
voor het regulariseren van een car-port en het uitbreiden van de terrasverharding op een terrein gelegen
Veldkantstraat 186 in 1850 Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 422G.
37. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van xxx namens GRONDEN
VERELST BVBA voor het verkavelen van 2 loten - Brassershof , 1851 Grimbergen
Het schepencollege heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019069460 - VA/847/19) voor
het verkavelen van 2 loten op een terrein gelegen Brassershof in 1851 Grimbergen, kadastraal gekend als:
afdeling 6 sectie B nr. 402G vergund.
38. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx en xxx xxx - xxx voor
het bouwen van een haflopen eengezinswoning - Oude Baan 26, 1850 Grimbergen − OMV/237/19
Het schepencollege vergunt de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019099364 - OMV/237/19)
voor het bouwen van een halfopen eengezinswoning op een terrein gelegen Oude Baan 26 in 1850
Grimbergen, kadastraal gekend als: afdeling 3 sectie F nr. 87S.
39. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen van xxx voor het plaatsen van
een hondenren - Beekkant ZN, 1850 Grimbergen − OMV/167/19
Het schepencollege weigert de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019074929 - OMV/167/19)
voor het plaatsen van een hondenren op een terrein gelegen Beekkant in 1850 Grimbergen, kadastraal
gekend als: afdeling 2 sectie D nr. 266.
40. Aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van xxx namens GRONDEN
VERELST BVBA voor het verkavelen van 2 loten - Sint-Rumoldusstraat 59 en 61, 1851 Grimbergen
Het schepencollege heeft de aanvraag tot omgevingsvergunning (ref.: OMV_2019069353 - VA/846/19) voor
verkaveling van 2 loten op een terrein gelegen Sint-Rumoldusstraat 59 en 61 in 1851 Grimbergen, kadastraal
gekend als: afdeling 6 sectie B nrs. 402E en 402G geweigerd.
41. Gecoro – nieuwe samenstelling – aanduiding en benoeming der leden, plaatsvervangers, secretaris en
voorzitter – legislatuur 2019 – 2024
Het schepencollege draagt een voorzitter en secretaris van de Gecoro voor aan de gemeenteraad ter
benoeming.
Het schepencollege nam kennis van de kandidaturen voor een benoeming tot effectief of plaatsvervangend
lid van de Gecoro en stelt aan de gemeenteraad voor om uit de leden van de Gecoro een ondervoorzitter te
benoemen.
Over ige

42. Recht van voorkoop door de gemeente week 42
Het schepencollege gaat akkoord om het recht van voorkoop niet uit te oefenen voor de boven vernoemde
eigendommen.
MOBILITEIT
43. Opheffen van het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
inzake het voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Rijkendalstraat
ter hoogte van het huisnummer 101
Het aanvullend reglement op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer inzake het
voorbehouden van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de Rijkendalstraat ter hoogte van
het huisnummer 101 wordt opgeheven.
44. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Westvaartdijk ter hoogte van nummer
323
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Westvaartdijk
ter hoogte van nummer 323 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Deze maatregelen zijn van kracht op 23 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 23 oktober
2019 om 16 uur).
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45. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Heidebaan ter hoogte van nummer 35
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Heidebaan ter
hoogte van nummer 35 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 het verkeer wordt ter hoogte van de werfzone geregeld aan de hand van voorrangsregeling.
Deze maatregelen zijn van kracht op 21 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 21 oktober
2019 om 16 uur).
46. Politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de Spaanse Lindebaan 151,
Poddegemstraat 56 en Viooltjeshof 7
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van De Watergroep in de Spaanse
Lindebaan 151, Poddegemstraat 56 en Viooltjeshof 7 goed. Hierbij worden in de Spaanse Lindebaan 151,
Poddegemstraat 56 en Viooltjeshof 7 onderstaande maatregelen worden ingesteld:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Deze werken zullen uitgevoerd worden tijdens onderstaande periode:
 in de Spaanse Lindebaan 151 en Poddegemstraat 56 vanaf 14 oktober 2019 tot het einde van de
werken (vermoedelijk 21 oktober 2019);
 in Viooltjeshof vanaf 18 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 25 oktober 2019).
47. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Kruisstraat ter hoogte van nummer 23
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Kruisstraat ter
hoogte van nummer 23 goed. Tijdens de werken worden onderstaande maatregel en ingesteld:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rij den).
Deze maatregelen zijn van kracht op 24 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 24 oktober
2019 om 16 uur).
48. Politieverordening inzake mosselfeest Humbeekse Lijnvissers 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake mosselfeest Humbeekse Lijnvissers 2019 goed.
Tijdens dit evenement worden onderstaande maatregelen ingesteld:
 de Nachtegaallaan vanaf huisnummer 25 tot aan de chalet van de Humbeekse Lijnvissers zal
afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer;
 doorgang voor fietsers en voetgangers wordt voorzien over de parki ng van de Humbeekse
Lijnvissers.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 1 november 2019 om 10 uur tot het einde van het evenement
(vermoedelijk 4 november 2019 om 1 uur).
49. Politieverordening inzake de mountainbiketocht "Parel van Brabant" 10 november 2019
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake de mountainbiketocht "Parel van Brabant" 10
november 2019 goed. Tijdens het evenement worden onderstaande maatregelen ingesteld in de SintRumoldusstraat:
 beperkt éénrichtingsverkeer komende van de Kerkstraat en rijdende naar de Benedestraat waarbij
in de Sint-Rumoldusstraat het systeem van gestoken parkeren zal worden ingesteld langs de zijde
van de onpare huisnummers;
 parkeerverbod langs weerszijden van de straat.
Deze maatregelen zijn van kracht op 10 november 2019 vanaf 7 uur tot het einde van het evenement.
50. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Jean Deschampsstraat ter hoogte van
nummer 74
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Jean
Deschampsstraat ter hoogte van nummer 74 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen
ingesteld in de Jean Deschampsstraat t.h.v. nummer 74:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden);
 voetgangers dienen ter hoogte van de werfzone over te steken naar het voetpad aan de overkant.
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Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 17 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 23
oktober 2019).
51. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Sint-Annalaan
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Sint-Annalaan
goed. In de Sint-Annalaan op onderstaande locaties:
 tussen de Bloemendallaan en nummer 37;
 tussen nummer 77 (overzijde Winkelveldstraat - Vilvoorde) en de Bloemendallaan;
 tussen nummer 107 (overzijde Eikendallaan - Vilvoorde) en nummer 77 (overzijde Winkelveldstraat Vilvoorde);
 tussen nummer 129 en nummer 107 (overzijde Eikendallaan - Vilvoorde);
worden onderstaande maatregelen ingesteld tijdens de werken:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden);
 voetgangers en fietsers worden naar het fiets - en voetpad aan de overzijde gestuurd ter hoogte van
de werfzone (dit zal tijdens de werken als dubbelrichtingsfietspad worden gebruikt);
 ter hoogte van de kruispunten wordt het verkeer geregeld aan de hand van voorrangsregeling;
 tijdens de werken aan de zijde van Vilvoorde zal het fietspad op de Sint-Annalaan in Grimbergen
ingesteld worden als dubbelrichtingsfietspad.
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 21 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 13
november 2019).
De maatregel betreffende het dubbelrichtingsfietspad is van kracht vanaf 13 november 2019 tot het einde
van de werken (vermoedelijk 6 december 2019).
52. Politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Wemmelsestraat ter hoogte van nummer
4
Het schepencollege keurt de politieverordening inzake werken in opdracht van Fluvius in de Wemmelsestraat
ter hoogte van nummer 4 goed. Tijdens deze werken worden onderstaande maatregelen i ngesteld:
 parkeerverbod ter hoogte van de werfzone;
 daar waar de rijbaan zal versmallen (door materiaal of machines) een verplichte rijrichting voor het
verkeer ter hoogte van de werfzone (om het 'obstakel' voorbij te rijden).
Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 17 oktober 2019 tot het einde van de werken (vermoedelijk 23
oktober 2019).
MILIEU EN DUURZAAMHEID
53. Ondertekening Vlaams-Brabants Klimaatengagement
Het schepencollege beslist om op vrijdag 18 oktober 2019 het Vlaams -Brabants Klimaatengagement te
ondertekenen. Met de ondertekening van deze engagementsverklaring engageert de gemeente zich om:
1. Minder CO2 uit te stoten. Door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te
bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
2. De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, te milderen.
3. Alle relevante actoren te betrekken bij de opmaak en de uitvoering van ons lokaal klimaatb eleid.
4. Zelf het goede voorbeeld te geven.
54. Kennisname van de kandidaturen en voorstel tot aanduiding en benoeming van de leden van de
adviesraad voor milieu- en natuur 2019-2024
Het schepencollege neemt kennis van de ingediende kandidaturen voor de adviesra ad voor milieu- en natuur
2019-2024 en beslist deze voor samenstelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
55. Call lokale energieprojecten 2019 van het Vlaams Energieagentschap - kennisname toekenning subsidie
In opdracht van de Vlaamse Regering lanceerde het Vlaams Energieagentschap op 1 maart 2019 een call voor
lokale energieprojecten. Tussen 11 maart en 30 april 2019 konden steden en gemeenten lokale
energieprojecten indienen. Per lokaal energieproject wordt maximaal 75% van de netto -investeringskost
inclusief btw van het project gesubsidieerd met een maximum van 1 euro per wettelij ke inwoner van de
gemeente van 1 januari 2018.
Het schepencollege neemt kennis van het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 18 september
2019 met betrekking tot de toekenning van een projectsubsidie voor de drie ingediende energieprojecten:
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 Project 1: Relightingproject sportcomplex Ter Wilgen - €37.355,00;
 Project 2: Energierenovatie gemeentelijke gebouwen in samenwerking met een ESCO - €37.355,00;
 Project 3: Aankoop van een tweede elektrische deelwagen - €19.405,09.
Het schepencollege gaat akkoord met het voorzien van de nodige budgetten in de meerjarenbegroting voor
de uitvoering van project 1 en 3. Voor het uitvoeren van project 2 zijn de nodige budgetten reeds voorz ien in
de meerjarenbegroting.
56. OEPC Grimbergen: kennisname goedkeuring subsidie Fonds Culturele Infrastructuur voor het uitvoeren
van energiezuinige maatregelen in het Cultuurcentrum Strombeek
Via het Fonds Culturele Infrastructuur kunnen overheden, instell ingen en organisaties investeringssubsidies
verkrijgen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met
bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten.
Voor de periode 2017-2021 verleent de minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel investeringssubsidies
voor investeringen in drie sectorale prioriteiten, waaronder de prioriteit 'het energiezuiniger maken van
culturele infrastructuur'. Een projectaanvraag werd ingediend bij het Fonds Culturele Infrastructuur voo r het
energiezuiniger maken van het Cultuurcentrum Strombeek-Bever.
Het schepencollege neemt kennis van het ministerieel besluit met betrekking tot de toekenning van de
subsidie voor het energiezuiniger maken van het Cultuurcentrum Strombeek-Bever. Een subsidie van
€306.133,82 wordt toegekend.
57. Overal Stroomversnellers: kennisname toekenning subsidie
Het schepencollege neemt kennis van het ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 12 september
2019 houdende de toekenning van een projectsubsidie aan de gemeente Grimbergen voor het uitvoeren van
een of meerdere lokale energieprojecten in het kader van de campagne 'Overal Stroomversnellers' voor het
project rond e-deelmobiliteit. Doel van dit project is een elektrische deelwagen aan te kopen die geladen
wordt met behulp van groene stroom, afkomstig van een PV-installatie op een gemeentelijk gebouw. De PVinstallatie zal geplaatst worden via burgerparticipatie. De toegekende projectsubsidie bedraagt €37.030,00.
VRIJE TIJD
58. Afspraken n.a.v. viering 100 jaar Oudstrijdersbond Humbeek
Het schepencollege neemt kennis van het jubileum van de Oudstrijdersbond Humbeek en maakt afspraken
over de ondersteuning.
CULTUUR
59. Erkenning lidmaatschap Cultuurforum - Blue Ladies Grimbergen
Het schepencollege volgt het advies van de cultuurraad en erkent Blue Ladies Grimbergen als nieuwe
culturele vereniging binnen de werksoort Vormings - en Ontwikkelings Werk.
60. Benoeming stemgerechtigde leden van de cultuurraad voorgedragen door het cultuurforum
Het schepencollege benoemt 12 stemgerechtigde leden voor de cultuurraad die zijn voorgedragen door het
cultuurforum.
BURGER
BEVOLKING
61. Kennisneming verslag vergadering stuurgroep Buurtwerk Grimbergen dd 2/9/2019
Het schepencollege neemt kennis van het verslag van de vergadering van de stuurgroep Buurtwerking
Grimbergen van 2 september 2019.
BURGERLIJKE STAND
62. Overheidsopdracht voor leveren en plaatsen van grafkelders op de gemeentelijke begraafplaatsen en
aankoop van urnekelders - dienstjaar 2020 - goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen.
Het schepencollege keurde het lastenboek 2019-08 voor de overheidsopdracht levering en plaatsing van
geprefabriceerde grafkelders en aankoop van urnekelders voor de gemeentelijke begraafplaatsen voor
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dienstjaren 2020, 2021 en 2022 te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed.
Verschillende firma's zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.
63. Overheidsopdracht voor leveren van columbariumelementen voor de gemeentelijke begraafplaatsen dienstjaar 2020 - goedkeuring lastenboek en wijze van gunnen.
Het schepencollege keurde het lastenboek 2019-09 voor de overheidsopdracht voor levering van
columbariumelementen voor de gemeentelijke begraafplaatsen voor de dienstjaren 2020, 2021 en 2022 te
gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed. Verschillende firma's zullen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure.
VREEMDELINGENZAKEN
64. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
65. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
66. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
67. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
68. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
69. Ambtshalve afvoering
Ambtshalve afvoering uit het vreemdelingenregister.
ONDERWIJS
ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
70. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Gedeeltelijk ontslag op eigen vraag aan xxx, vastbenoemde
leraar, met ingang van 1 september 2019
Het schepencollege kent een gedeeltelijk ontslag op eigen vraag toe aan een personeelslid aan de Academie
voor Muziek, Woord en Dans.
71. Academie voor Muziek, Woord en Dans - Toekenning van een ontslag op eigen vraag aan xxx,
vastbenoemde lerares 'arrangeren', 'compositie' en 'muzikale en culturele vorming: klassiek'
Het schepencollege verleend ontslag aan een personeelslid aan de gemeentelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans.
BASISSCHOLEN
72. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse onderwijzeres ter
vervanging van xxx, xxx en xxx
Het schepencollege kent een tijdelijke opdracht toe aan een personeelslid aan een gemeentelijke
basisschool.
73. Basisonderwijs - Lagere afdeling - Tijdelijke aanstelling van xxx als deeltijdse onderwijzeres ter
vervanging van xxx, vastbenoemde voltijdse onderwijzeres
Het schepencollege verdaagt dit agendapunt naar de volgende vergadering.
74. Basisonderwijs - Aanstelling en ontslag op eigen vraag aan xxx, voltijdse tijdelijke onderwijzer
Het schepencollege kent een gedeeltelijk ontslag op eigen vraag toe aan een personeelslid van de
gemeentelijke basisscholen.

9

Namens het college
In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Chris SELLESLAGH
burgemeester

10

